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A Házszabály 91 .§., valamint a 115 .§ bekezdései — az alábbi írásbeli kérdést intézem Varga

István miniszter úrhoz

„Kíván-e lépni a Kormány a pályáztatási anomáliák kivizsgálásával, felszámolásával a
civil energiák hasznosulásáért, életben tartásáért?” - címmel .

Tisztelt Miniszter úr !

A hazai pályáztatási rendszer, annak hatékonysága, és az esetlegesen felmerül ő szabályozási -
eljárási kérdések, viták kapcsán már többször megszólaltam parlamenti képvisel őként .
Legutóbb 2010 . január 22-én írásbeli kérdés formájában fordultam Gráf Józse f
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter úrhoz (K/11686) . Hangsúlyoztam, hog y
„hazánk vidékfejlesztési, illetve felzárkóztatási törekvéseiben fontos szerepet játszanak a
különböző (. . .) pályázati támogatások. Az akkor felvetett ügyben történt némi el őrelépés ,
végre választ kaptak az érintettek, de az alább ismertetett, évek óta húzódó kunszentmiklós i
eset sajátosságai kapcsán úgy gondolom, hogy van miért szót emelni, ezért fordulok
kérdéseimmel Önhöz, az illetékes tárca vezet őjéhez .

A kunszentmiklósi civil szervezetek ügye ugyanis végleges, megnyugtató eredménnyel a mai
napig nem tudott szolgálni . A szerepl ők megjárták az érintett és az illetékes minisztériumokat ,
az eljáró non-profit Kft.-t (ESZA), a Fővárosi Bíróságot, és még az utcára is kivonuln i
kényszerültek érdekeik érvényesítése érdekében — mindezidáig hasztalan .

Kunszentmiklóson egy öt tagból álló összefogást hívtak életre az ebben szerepet vállalók.
Többségében olyan civil szervezetekr ől van szó, amelyek eddig is sokat tettek a kö z
érdekében . A Községi Információs Térség Alapítvány 5 éve működteti a Szent Imre Szakképző
iskolát, ahol jelenleg is 120 diák tanul szakmát, a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkáso k
Egyesülete pedig több, mint egy évtizedes fennállása óta önmagáért beszél ő eredményeket tett
le az asztalra. A konzorcium a Kunszentmiklósi Szülők Egyesülete, a Házokt Kft., valamint a
Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítvány csatlakozásával lett teljes .
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Írásbeli kérdés!



Ez az öt társaság az elsők között nyújtotta be pályázatát 2004-ben, a HEFOP 2 .3 .1 és 2 .3 . 2
(majd később a HEFOP-2 .3 .1-2 .-2004-08/2.0) projekt megvalósítására, hogy a támogatás i
összegbő l e hátrányos helyzetű vidéken élők is előrelépési lehetőséget kaphassanak . Az akkor
létrehozott Pályázat Előkészítő Alap (PEA) segítette a szervezeteket felkészülni a 200 5
februárjától 2006 novemberéig tartó pályázat elkészítésére .

A 2006. év végén lezárult projektről a következő év augusztusában elkészített záró
jegyzőkönyv alapján a Támogató, vagyis a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM )
nevében eljáró szervezet, az ESZA Non-profit Kft . egy vizsgálatot folytatott le a
konzorciumnál, amelynek megállapításait 2008 decemberében juttatta el az érintetteknek .

A vizsgálatot végző ESZA Nonprofit Kft . szabálytalanságot állapított meg, melyre
hivatkozással bejelentette, hogy a Támogató nevében eláll a szerződéstő l, a konzorciumot
pedig a támogatás – azaz 61 millió forint büntető kamattal tovább terhelt, összesen több, mint
100 millió forint – visszafizetésére kötelezi. Ennek a döntésnek azonban - túl a
megalapozottságának, és érvelésének gyengeségén, továbbá megfellebbezhetetlenségén -
várhatóan egyenes ági következménye lesz az iskola bezárása és a tanulók remélt szakma
megszerzése nélküli „szélnek eresztése” .

A konzorciumi tagok – vitatva a vizsgálat megállapításait, és a szankciók jogosságát - ezt
követően többször is megkísérelték felvenni a kapcsolatot az ügyben eljáró Kft . vezető ivel a
félreértésen alapuló kifogások tisztázásnak érdekében . Ilyennek találták például a záró
jegyzőkönyvben elfogadott, a szabálytalansági jegyzőkönyvben viszont meg nem valósult
indikátorok teljesítését, azonos vezetéknevű, de a valóságban egymással kapcsolatban ne m
álló partnerek esetében az összeférhetetlenség vélelmezését, a bank igazolásának és a z
adatvédelmi biztos állásfoglalásának elutasítását, és további, ehhez hasonló, egyoldalú é s
téves megállapításokat .

Hasonló sérelmeket szenvedett civil szervezetek 2009. szeptember 21-én az Állampolgári
Részvétel Hete (ÁRH) programsorozat keretén belül tüntetést szerveztek, hog y
demonstrációjukkal hangot adjanak elégedetlenségüknek . Ekkor az SZMM ígéretet tett arra ,
hogy a későbbiekben elébe megy az ilyen jelleg ű anomáliáknak, azonban – a statisztikai
arányokra hivatkozva – elzárkózott a korábbi esetek kivizsgálásától . Pedig az egyedi esetek
kezelésén közcélú kezdeményezések, intézmények és nem utolsós sorban emberek, illetv e
tanulók sorsa múlik . Olyan ügyekről van szó, melyek mindenképpen felülvizsgálatr a
érdemesek, vagy éppen jogorvoslatra várnak .

Ebből a megfontolásból a tüntetéssel egy napon, 2009. szeptember 21-én azonnali kérdés t
intéztem a Miniszterelnök Úrhoz „Kevesebb lesz az ország civilek nélkül” címmel, majd
pedig írásban fordultam 2009 . október 14-én „ Civilek a létezés határán” címmel a korábbi
kérdésem megválaszolására kijelölt dr. Herczog László miniszter úrhoz, a Szociális é s
Munkaügyi tárca vezetőjéhez. Engedje meg, hogy alább ebb ő l idézzek :

„Aznap (2009. szeptember 21-én) délelőtt a civil szervezetek elkeseredésükben az Európa i
Szociális Alap nonprofit Kft . székháza előtt tüntettek, mert véleményük szerint a támogatás i
rendszer a teljes bizalmatlanságra, a jelentős állami erőfölény korlátlan érvényesítésére, a
segítés helyett az értelmetlenül túlzó kontrollra épül . Ezt tettem szóvá a parlamentben, mert az
elnyert pályázati támogatások kapcsán a törvényességi megfelelést, a szabályok, a
szerződéses feltételek betartását egyoldalúan – a tapasztalatok szerint -, következetlenséggel,
önkényes jogértelmezés és gyakorlat mentén alkalmazza a bonyolításban érintett vagy azér t
felelős intézményrendszer.



A Közreműködő Szervezetek a projektek folyamatában gyakran magyarázhatatlan szakmai ,
adminisztratív, ügyviteli és egyéb hibákat követhetnek el minden következmény nélkül . Rájuk
nem, vagy nem úgy vonatkoznak a szabályok, a határidők, mint a pályázókra. Ráadásul ennek
a magatartásnak köszönhetően és a Közvetítő Szervezet véleményére alapozott
szabálytalansági eljárások következményeként a kezelő szervezetek, a hivatalok úgy tartana k
vissza forrásokat és állnak el a szerződésektől, hogy a pályázóknak még lehetőségük sincs a
kellő védekezésre vagy jogorvoslatra. "

Az ESZA Kft . – visszatérve kunszentmiklósi példára – az általa megküldött szabálytalanság i
jegyzőkönyvben a kedvezményezettek figyelmét felhívta arra, hogy amennyiben a döntés t
vitatják, a szerződésbő l fakadó igényeiket polgári peres úton, a bíróság előtt érvényesíthetik,
így a konzorcium ennek megfelel ően a Fővárosi Bíróságon keresztül jogi útra terelte az ügyet
(Hivatkozási szám : 37 .P.22.679/1 .I) . Ennek eredményeként az a mostoha helyzet alakult ki ,
hogy bár a peres eljárás lehetőségére az ESZA Kft . hívta fel a konzorcium tagjainak
figyelmét, ennek elindításakor mégsem függesztette fel saját követeléseit . Mi több, Lebovit s
Gábor ügyvezető igazgató aláírásával az ESZA Kft . az APEH kérdésére azt nyilatkozta, hogy
„ nem helytálló az az állítás, hogy peres eljárás lenne folyamatban” (!), és ezzel a
konzorciumra hárult a bírósági ügy valódiságának bizonyítása is .

Azóta a szervezetek tagjai két új eljárást kezdeményeztek, mivel a bíróság a rendelkezésér e
álló határidőn belül nem tudta megállapítani a jogalanyiságot, ahogy olyan megállapítás sem
született, hogy az ESZA Kft . a szerződésben foglaltaktól történő elállási döntése jogos lenne .
A konzorcium tehát egy új eljárás keretében továbbra is vitatja az eljárási jogkörrel
felruházott ESZA Kil megállapításait . Mindeközben az SZMM nem mutatott hajlandóságot
arra, hogy megvizsgálja a rendelkezésre álló bizonyítékokat, az APEH behajtási osztálya
pedig úgy értelmezi, hogy nem tehet mást, mint „végrehajt”, amennyiben az ESZA Kft . – a
hatályos törvényre hivatkozva egyébként a civilek meggyőződése szerint jogtalanul –
behajtásra utasítja .

Tisztelt Miniszter Úr !

A civil szervezetek folytatnák közhasznú tevékenységüket . A konzorcium tagjaként az
ügyben érintett Házokt Kft. elhivatottságát bizonyítja, hogy idáig előre finanszírozta – a
korábban remélt támogatás bizonytalanná válása ellenére is - az említett iskola működését .
Tette ezt úgy, hogy támogatást csak bérek kifizetésére kaphatott és kapott is .

Meggyőződésem, hogy a Kormánynak, illetve a tárca vezetésének, akár egyedi ügye k
vizsgálatával is kell foglalkoznia annak érdekében, hogy a közcéllal összhangban - és persze a
hatályos törvények betartásával – a lehet ő legjobban hasznosuljanak az Uniós, és a haza i
pályázati források, támogatások . Hiányolom a partneri együttműködést a szerződő felek
között a hazai pályáztatási gyakorlat során . Továbbá nem tartom szerencsésnek, és a
jogbiztonság tekintetében elfogadhatónak, hogy egy, a minisztérium által megbízott, é s
közfaladat ellátására hivatott szereplő – az ESZA Kft. – követeléseinek érvényesítésekor
figyelmen kívül hagyja a folyamatban lévő bírósági eljárást. Ezzel súlytalanítja a független
bíróság intézményét, amely magatartás önmagában aggályos .

A kormányzat képvisel ői több fórumon is kinyilvánították azon szándékukat, hogy a civi l
szervezetekkel együtt kell működni, problémáikra megoldást kell találni . Ez azonban merő
verbalizmus mindaddig, amíg az eddigi gyakorlat nem változik .



Onnek, mint miniszternek ehhez meg is vannak az eszközei, mivel nem csak joga, hane m
kötelessége is az észlelt hibákat egy új eljárás keretében kivizsgáltatni, a szabályozás i
problémákat kijavítani (kiváltképp alkotmányossági aggályok felmerülésekor), a
megalapozatlan döntéseket felfüggeszteni. A szociális tárca vezetője érdemi vizsgálat nélkü l
fogadta el a fennhatósága alá tartozó szervezetek vezetőinek tájékoztatását . Ezt azza l
indokolta, hogy hiába a szociális tárca az említett ESZA Nonprofit Kft . tulajdonosi jogát
gyakorló állami szervezet, a kérdéses probléma az Ön minisztériumához tartozik .

Mindezek alapján kérdezem a Tisztelt Miniszter urat :

1. Kész-e az általam bemutatott egyedi ügy figyelembevételével, továbbá konkrét
vizsgálat(ok) lefolytatásával elősegíteni azt, hogy változzék a pályáztatás sokak álta l
kifogásolt gyakorlata?

2. Tervezi-e a tárca egy független, felülvizsgálati szerv létrehozását a hasonló ügyek gyors ,
peren kívüli tisztázásának érdekében?

3. Az NFÜ illetékesei a 360/2004. (XII . 26.) Kormányrendelet VII. fejezete alapján kijelentik ,
hogy a Pályázónak a szabálytalansági eljárás keretében hozott döntéssel szemben ninc s
lehetősége semmiféle felülvizsgálatra, és az ESZA Nonprofit Kft-vel egyetemben minde n
felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatnak .

	

Kíván-e, illetve kész-e a
Kormány ezen az alkotmányos normák alapján joggal kifogásolható szabályozáson rendele t
módosításával változtatni ?

4. Elfogadhatónak és követendőnek találja-e azt a jogalkalmazási gyakorlatot, amely kizáróla g
az elállást véli használhatónak mindenféle típusú, fajtájú egyet nem értés esetére ezzel –
minden, a pályázó rendelkezésére álló érdemi jogorvoslati mozgástér nélkül – magára hagyv a
a civil szervezeteket?

5. Végül, kérem, hogy tájékoztasson arról, ahogy a 2009 . április 20-án átalakulás során
létrejött ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaságnak
jogelődje-e az ESZA Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (Cégjegyzékszám: 01-14-
000311 Cégforma : Közhasznú társaság Bejegyezve : 2001 .02.26-án, törlés hatálya :
2009.05.20.), és ha igen, akkor megtagadhatja-e jogszerűen a cégbíróság a betekintés i
lehetőséget a megnevezett „civil szervezet” cégpapírjaiba? (Ugyanis a kérdéses pályázat i
teljesítés még az ESZA Kht. ideje alatt történt . )

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest 2010 . 03 .05 .
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országgyű lési képviselő
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